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Nasz znak : DOP – ZP 26 / 215/12                                                  Kraków, dnia 30 lipca 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów szewnych "

(ZP 26/2012)

Na podstawie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania i modyfikuje treść SIWZ .

Pytanie  1.   Zwracamy się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  modyfikację  siwz  w  zakresie  Grupy  4,  poprzez 
wprowadzenie  precyzyjnego  opisu  kryteriów  oceny  ofert  i  wskazanie  przez  Zamawiającego  podkryteriów 
(elementów, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów przez komisję przetargową) w ramach 
kryterium „ Jakość”, opisu za co (za osiągnięcie jakich parametrów, wymogów, wartości, itp.) będą przyznawane 
punkty w ramach elementów podlegających ocenie w obrębie kryterium „Jakość”, dokonania opisu sposobu oceny 
ofert  i  metodologii,  sposobu  przeprowadzenia  badania  próbek,  sposobu  i  zasad  przyznawania  punktów  za 
uzyskanie określonych wartości granicznych, albo spełnienie określonych wymogów w zakresie ww. podkryteriów,  
który pozwoli na rzetelną,  obiektywną, mierzalną i  jednakową w stosunku do wszystkich wykonawców ocenę 
ofert.
Odpowiedź: opis kryteriów oceny ofert  Zamawiający określił  w pkt . XIV.I.2 SIWZ .

Pytanie 2. Czy zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw?
Odpowiedź: Nie,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3. czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3) z 0,5 % na 0,2 
% ?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4.  czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 10 ust. 2 pkt 1 ) z 10 

% na 5 % ?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 2 projektu umowy w następujący 

sposób na:

"Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej , niż określona w ust. 1 ilości materiałów w 

przypadku zmniejszenia  się  jego zapotrzebowania,  pod warunkiem ,  że zmniejszenie nie będzie 

większe niż 20 % wartości umowy/ ?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 6.  Czy zamawiający wymaga aby inne specjalistyczne materiały szewne hemostatyczne w 

grupie 4 posiadały dodatkowo następujące cechy:

 wartość ph poniżej 3

 wykazywały działanie bakteriobójcze na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w 

badaniach? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wymaga .

Pytanie 7. 
grupa 3  poz.  1 ;  Czy Zamawiający  dopuści  plastry  skórne  do  zamykania ran  w rozmiarze 0,60 x3,80cm w  
opakowaniu a’6 szt?
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   plastry skórne do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x3,80 cm w   

opakowaniu a’ 10 szt   , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 8.  
grupa 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści plastry skórne do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 1cm w opakowaniu 
a’10szt?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. 
grupa  3  poz.  3  Czy  Zamawiający  dopuści  plastry  skórne  do  zamykania  ran  w  rozmiarze  1,30  x  10  cm w 
opakowaniu a’6 szt?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza   plastry skórne do zamykania ran w rozmiarze 1,30 x 10 cm w   

opakowaniu a’ 10 szt   , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 10. 
grupa 3 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści plastry skórne do zamykania ran w rozmiarze 0,25x10cm w opakowaniu 
a’4szt?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego o czasie wchłaniania 5 – 8 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12.   
grupa 5 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szpatuły podwójnej, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 13.  
grupa 5 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 30cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza    zaoferowanie nici o długości 30 cm w grupie 5 poz. 2  .   

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14. 

Czy w Grupie nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 30cm lub nić 10/0 z 2 igłami ostrymi – okrągłymi z 

ostrym czubkiem

o przekroju jak na rys. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15. 

Czy w Grupie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16. 

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  grupie  5  pozycji  1   igły  podwójnej  przy  zachowaniu 
pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17. 

dot. grupa 5 poz. 2  Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji szew od długości nitki 30 cm, typu 
szpatuła przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź:  Zamawiający  Tak,  Zamawiający  dopuszcza    zaoferowanie nici  o długości  30 cm w   

grupie 5 poz. 2  . szpatuła podwójna. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.  

Pytanie 18. 

dot.  § 4 ust. 6 wzoru umowy.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragafu  umowy wg 

poniższej propozycji:

"Dostawca gwarantuje niezmienność cen w okresie ...(min. 12 miesięcy) od dnia podpisania umowy. zmiana cen 

urzędowych oraz cen brutto wynikających ze zmiany stawki Vat następuje z mocy prawa, przy zachowaniu ceny 

jednostkowej netto".

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy 
korzystając  z  usług  transportowych świadczonych przez  wyspecjalizowane firmy,  fakt  ten należy  oznaczyć w 
ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 Prawo zamówień publicznych? 

Odpowiedź:  nie  , jeżeli dostawcą jest firma kurierska.  
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Pytanie 20.       Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

grupy 4 . Biorąc pod uwagę skuteczność działania , elastyczność i oszczędność stosowania czy zamawiający 

wymaga (miał na myśli) materiał hemostatyczny, który po kontakcie z jałowym roztworem 0,9 % NaCl utrzyma 

konsystencję gazy hemostatycznej bez cech nadmiernej adhezji  do instrumentów chirurgicznych, samoistnego 

zwijania się i cech nadmiernej elastyczności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie  21.  Zwracamy się  z  prośbą  do  zamawiającego  o  doprecyzowanie  składu  chemicznego  przedmiotu 

zamówienia w zakresie grupy 4  . Czy zamawiający maiła na myśli  materiał hemostatyczny typu Surgicel lub 

równoważny - oksydowaną regenerowaną celulozę o działalniu bakteriobójczym z pH poniżej 3 potwierdzone 

/udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo? Dotychczasowy opis nie precyzuje, czy Zamawiający wymaga 

oksydowanej regenerowanej celulozy, czy też innej formy wchłanialnego hemostatyku np. gąbki żelatynowej. 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli  materiał  hemostatyczny typu Surgicel  lub równoważny o 

działaniu bakteriobójczym z pH poniżej 3, potwierdzony nadaniami klinicznymi.

Pytanie 22. Czy zamawiający dopuści w zakresie grupy 3 poz. 3 plastry o wymiarach 1,2 x 10 cm ( wymagane 

1,27 x 10 cm)? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza  w zakresie grupy 3 poz. 3 plastry o wymiarach 1,2 x 10 cm, 

pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ z dnia 15 lipca 2012 r. dopisując w pkt VI. SIWZ po pkt 3.  

kolejny pkt 4 o następującej treści:

"(...)  4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty badania kliniczne  w zakresie grupy 4. "

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 3  sierpnia 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 3 sierpnia 2012 r.  godz. 
10:30.
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